
MASSAGEM AVENIDA (relaxamento) | AVENIDA MASSAGE (relaxation)
Uma experiência única, onde todos os sentidos são despertados. Uma combinação de óleos essenciais, 
pedras e movimentos lentos e suaves, proporcionando um relaxamento do corpo e da mente. 
A unique experience where all the senses are awakened. A combination of essential oils, stones, and 
slow and smooth movements, providing a relaxation of body and mind.

80,00€ | 60 min | 1 pessoa | 1 person

DEEP TISSUE (terapêutica) | DEEP TISSUE (therapeutic)
Uma massagem aos tecidos profundos, com pressão personalizada às suas necessidades, onde o 
terapeuta utiliza diferentes movimentos para proporcionar um profundo relaxamento de todas 
tensões musculares e stress.
A deep tissue massage, with pressure tailored to your needs, where the therapist uses different 
movements to provide a deep relaxation of all muscular tensions and stress.

80,00€ | 60 min | 1 pessoa | 1 person

CANDLE & STONE MASSAGEM | CANDLE & STONE MASSAGE
Massagem corporal que conjuga as pedras quentes e a aromaterapia das velas, deixando o corpo 
hidratado e tonificado num total equilíbrio. 
Body massage that combines hot stones and candle aromatherapy, leaving our body feeling hydrated 
and toned in total balance.

80,00€ | 60 min | 1 pessoa | 1 person

Por favor, contacte a Receção para efetuar a sua marcação. As marcações estão sujeitas a disponibilidade. Políticas de 
cancelamento: Cancelamentos com menos de 16 horas ou falta de comparência implica a cobrança de 50% do valor do 
tratamento. 
Chegada: Recomendamos a chegada 10 minutos antes da hora marcada, o que lhe permitirá preencher a ficha clínica. Uma 
chegada tardia resultará numa redução do tempo da sua marcação. 

Please contact Reception to make your appointment. Appointments are subject to availability. Cancellation policies: 
Cancellations with less than 16 hours or no show will be charged 50% of the treatment fee.
Arrival: We recommend arriving 10 minutes before the scheduled time, which will allow you to fill in the medical form. A late 
arrival will result in a reduction in your appointment time.

GABINETE DE 
MASSAGENS 
MASSAGE CABINET
Todos os dias, das 10h00 às 20h00  | Open daily, from 10:00am to 8:00pm


